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Empowerment training voor huisartsen en POH-GGZ 

 

 

 

  
 

D R A A I B O E K   VOOR DE TRAINER 

 

Deze training is gebaseerd op het Empowerment project (2019-2021) 

ter bevordering van herkenning en bespreking van en ondersteuning 

bij psychosociale problemen van vluchtelingenkinderen, en op  

de Pharos training: GGZ problematiek bij migranten in de huisartspraktijk. 

 

NB: Deze training dient na drie jaar (2025) herzien en geactualiseerd te worden.  
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Achtergrond 

Veel minderjarige vluchtelingen hebben psychische problemen gerelateerd aan trauma’s en 

huidige sociale omstandigheden; zij komen vaker dan gemiddeld bij de huisarts, maar worden 

minder vaak verwezen naar GGZ. De (culturele) achtergrond van vluchtelingen bepaalt mede de 

manier van het omgaan met evt. psychi(atri)sche problematiek, het al dan niet erover 

kunnen/willen spreken en de manier waarop hulp gevraagd wordt.  

Huisarts en praktijkondersteuner (POH)-GGZ  kunnen een grote rol spelen in herkenning, 

begeleiding en verwijzing van (minderjarige) vluchtelingen met psychosociale problemen, maar 

huisartsen ervaren de zorg als moeilijk en vluchtelingen praten niet makkelijk met de huisarts 

over psychische problemen. Adequate herkenning en begeleiding vergt een cultuur sensitieve 

persoonsgerichte, integrale, veerkracht versterkende aanpak van huisartsen en POH-GGZ in 

samenwerking met vluchtelingen en andere relevante organisaties, zoals jeugdzorg – GGD-JGZ - 

sociaal wijkteam - scholen en andere gemeentelijke voorzieningen.  

Kennis over het voorkomen van psychi(atri)sche problematiek en de manier van uiten helpt de  

huisarts en praktijkondersteuner om dit beter te herkennen bij (jongere) vluchtelingen en om de 

communicatie en behandelaanpak beter toe te spitsen op deze doelgroep.  

De Empowerment training heeft tot doel de vroege herkenning van psychosociale problemen bij 

minderjarige vluchtelingen, adequate verwijzing en veerkracht versterkende ondersteuning vanuit 

de huisartsenpraktijk te bevorderen door het implementeren van een integrale persoonsgerichte 

benadering in samenwerking met vluchtelingen, scholen, GGD-JGZ, jeugdzorg en andere lokale 

organisaties.  

 

Opzet 

De training wordt verzorgd door een ervaren trainer, liefst samen met een SPV/ POH-GGZ, die 

ruim kennis en ervaring heeft van deze problematiek in de huisartsenpraktijk, en een medetrainer 

/ trainingsacteur met vluchtelingervaring. 

In de training worden interactieve werkvormen gebruikt en staan praktijkvoorbeelden centraal. Er 

wordt o.a. actief gebruik gemaakt van de binnen het Empowerment project ontwikkelde 

Handreiking voor de huisartsenpraktijk bij Psychosociale problemen van vluchtelingenkinderen 

(Renkens & Van den Muijsenbergh 2022, beschikbaar via www.Pharos.nl en via 

https://www.ru.nl/runomi/research/empowerment/results/  ).   

De training is gericht op het verwerven van kennis over en bewustwording van de specifieke 

leefomstandigheden en belemmeringen die vluchtelingen ervaren in de toegang tot goede 

geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen en hun kinderen. Verder is er ruim aandacht voor 

het praktisch handelen (communicatie, uitleg en aanpak) ten aanzien van diagnostiek en 

behandeling in de eerste lijn.  

Het belang van samenwerken in de praktijk  en met anderen wordt benadrukt.  

 

 

http://www.pharos.nl/
https://www.ru.nl/runomi/research/empowerment/results/
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Leerdoelen 

 De deelnemer kan specifieke aspecten (invloed van verschillen in taal en cultuur; verschil in 

ziektebeleving, eventueel taboe, agency en verwachtingen van zorg) benoemen in de 

eerstelijnszorg aan (minderjarige) vluchtelingen, in relatie tot andere sociale factoren zoals 

laaggeletterdheid of armoede in het gezin; 

 De deelnemer krijgt inzicht in de leefsituatie en de belemmeringen die vluchtelingen ervaren 

en kent risicofactoren en beschermende factoren voor goede psychische gezondheid; 

 De deelnemer onderkent de groeps- en gezinscontext van het migrantenbestaan en de 

invloed die dit kan hebben op het ontstaan van psychische problematiek;  

 De deelnemer kan de psychische problematiek bespreekbaar maken ten behoeve van 

diagnostiek, uitleg en behandeling / veerkrachtversterkende ondersteuning. 

 

 

Duur en locatie training 

3 uur incl. pauze. Precieze tijdsindeling en locatie naar keuze van de deelnemers / trainer.  

Na 3 tot 6 maanden vindt er een zgn. Boostertraining plaats,  plan deze datum alvast in. Deze kan 

online plaatsvinden en duurt 60 – 90 minuten. Nadien zijn er bij voorkeur enkele (eventueel 

online) intervisie bijeenkomsten waarin deelnemers hun ervaringen kunnen delen en samen 

oplossingen kunnen zoeken.  

 

Checklist voor de trainer 

Zorg voor prints / handouts voor elke deelnemer van: 

□ De powerpoint (evt in pdf) 

□ De handreiking,  

□ de Pharos gesprekskaart (Bijlage 1)  1 print per deelnemer, enkelzijdig 

□ Persoonsgerichte intake (NHG), (Bijlage 2)  1 print per deelnemer + evt namailen 

□ Pharos Protect vragenlijst (Bijlage 3) 

□ lege poster ‘zorgjourney’ (Bijlage 4) op A3 formaat geprint 1 per deelnemer, in kleur 

□ ingevulde CCV-vragenlijsten (alleen voor trainer) (Bijlage 5) 

 

□ Laptop, beamer 

□ Flip-over + Stiften 

□ Post-its + pennen op de tafels 

 

Vooropdracht deelnemers 

 

Deelnemers dienen voorafgaand aan de training: 

- te kijken naar clip ‘Zie je mijn verdriet niet? Een verhaal over juiste hulp aan 

vluchtelingen en hun kinderen’; Videoproductie, Tekst en spel: Soula Notos.  

Duur clip: (ongeveer) 20 minuten. Te vinden op 

[https://player.vimeo.com/video/702008328?h=ebc98c771b] 

- de CCV-vragenlijst in te vullen en op te sturen naar de trainer  zie Bijlage 5 
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Tijdsindeling training: totaal 3 uur 

Tijd 

(minuten) 

Slide nr inhoud 

Max 5 1 

2 

Voorstellen; Empowerment kort;  

Programma 

10 

 

3 Intro: voorstellen / namenrondje; IJsbreker [stellingen + opstaan] 

 Korte uitwisseling: ervaringen met vluchtelingen + kinderen; 

bespreken van psychosociale problemen-> hoe gaat dat nu? 

 leerwensen voor de training  iedereen voor zichzelf 

opschrijven 

 

2 

1 

5 

4 

 

4 

 

4 

5 

6 

7 

 

8 

Achtergrond:  

 psychische gezondheid vluchtelingkinderen [uit onderzoek] 

 samenvatting bevindingen dossieronderzoek Empowerment 

 wat willen vluchtelingen van hun huisarts? 

 minderjarige vluchtelingen  symptomatologie per 

ontwikkelingsfase [zie Handreiking p.9 tabel 3] 

 minderjarige vluchtelingen  beschermende + risicofactoren 

[Handreiking 1.2, p.7 en verder] 

30 9 Communicatievaardigheden trainen Deel 1 –  

oefenen met voorbeeldcasus 

15 10 Pauze   –   kwartiertje  

20 11 

12 

Tips in contact en communicatie, uit Empowerment project 

Wat is Empowerment ?  

30 13 Communicatievaardigheden trainen Deel 2 –  

oefenen met vluchtelingtrainer 

10 14 

15 

Agency van vluchtelingen: Aansluiting + context  [uit onderzoek] 

Samenvattend  

2 

18 

16 

17 

Toepassing in de eigen praktijk  

Ingrediënten zorg ‘journey’: maak je je eigen route [=poster 

individualiseren om mee te nemen] 

20 18 Evaluatie en afsluiting 

Totaal 180 

minuten 
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Start powerpoint. Hieronder wordt telkens per slide de (achtergrond) informatie en 

instructies voor de trainer weergegeven. 

 

Opstart: 2 slides, max. 5 min. 

□  1 Welkom heten, training van vandaag:      [1/2] 

HA en POH-GGZ  kunnen een grote rol spelen in herkenning, begeleiding en verwijzing van 

minderjarige vluchtelingen met psychosociale problemen, maar: 

1- huisartsen ervaren de zorg als moeilijk en  

2- vluchtelingen praten niet makkelijk met de huisarts over psychische problemen.  

 

Adequate herkenning en begeleiding vergt een cultuursensitieve persoonsgerichte, integrale, 

veerkracht versterkende aanpak van huisartsen, POH-GGZ SAMEN met vluchtelingen en 

andere relevante organisaties, zoals jeugdzorg – GGD-JGZ – sociaal wijkteam – scholen en 

andere lokale, gemeentelijke voorzieningen.  

 

Kennis over het voorkomen van psychi(atri)sche problematiek en de manier van uiten helpt 

de  huisarts en praktijkondersteuner om dit beter te herkennen bij jongere vluchtelingen en 

om de communicatie en behandelaanpak beter toe te spitsen op deze doelgroep. 

 

Veel minderjarige vluchtelingen: psychische problemen gerelateerd aan trauma’s en huidige 

sociale omstandigheden  komen vaker dan gemiddeld bij de huisarts (HA), maar worden 

minder vaak verwezen naar GGZ.  

De verschillen in (culturele) achtergrond van zorgprofessionals en vluchtelingen beïnvloedt 

mede de manier van omgaan met psychi(atri)-sche problematiek, het al dan niet erover 

spreken en de manier waarop (verwacht wordt dat) hulp gevraagd wordt. 

 

Empowerment project: gericht op verbetering van herkennen en bespreken van en 

ondersteunen bij psychosociale problemen van vluchtelingen en hun kinderen.  

Dit project, de ervaringen en onderzoeksuitkomsten, vormen de basis voor deze training.  

 

□  2 Programma – kort        [2/2] 

 Voorstellen + intro 

  Achtergrond  

  Communicatievaardigheden trainen Deel 1 

  Pauze  
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  Tips, do’s & dont’s in contact en communicatie 

  Communicatievaardigheden trainen Deel 2 

 Agency en aansluiting 

 Toepassing in eigen praktijk: Ingrediënten zorg ‘journey’: maak je eigen route 

[=poster individualiseren om mee te nemen] 

  Evaluatie en afsluiting 

 

Intro: 1 slide, 10 min. 

□  3 Introductie   

Voorstellen trainers & deelnemers: evt namenrondje, dan IJSBREKER 

 

3 stellingen:   Sta op als de stelling op jou van toepassing is. 

1- ik heb veel ervaring met patiënten met een vluchteling achtergrond 

2- ik voel me wel eens onbeholpen in een gesprek met een vluchteling 

3- Ik vind consulten met vluchtelingen leuk 

4- ik twijfel wel eens over welke behandeling ik moet geven aan een vluchteling 

5- ik heb het idee dat ik best goed in de gaten heb wanneer een vluchteling last heeft 

van trauma 

6- ik vermijd vragen naar psychosociale problemen als iemand daar zelf niet over begint  

NB 3 stellingen is genoeg, rest is optioneel 

 

Doel training 

Vroege herkenning van psychosociale problemen bij minderjarige vluchtelingen, 

adequate verwijzing en veerkracht versterkende ondersteuning vanuit de 

huisartsenpraktijk bevorderen door het implementeren van een integrale 

persoonsgerichte benadering in samenwerking met vluchtelingen, scholen, GGD-

JGZ, jeugdzorg en andere lokale organisaties. 

 

Plenair: 

 Korte uitwisseling: welke ervaringen hebben deelnemers met vluchtelingen en 

hun kinderen; met het bespreken van psychosociale problemen 

 Kort teruggeven wat mensen in de ccc-vragenlijst hebben ingevuld 

 leerwensen voor de training  rondje, iedereen benoemt (notities maken op 

flipover/onthouden)  
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Dan ACHTERGROND: 5 slides, max. 16 min. 

□ 4 psychische gezondheid vluchtelingkinderen  (uit onderzoek*)  [1/5]    [2 min] 

Kort doorlopen: 

 meeste vluchtelingkinderen ontwikkelen zich goed – vooral als ze naar 

school gaan, kunnen spelen, vriendjes hebben ed. 

 wel: verhoogd risico psychische problematiek:  

o.a. door traumatische gebeurtenissen 

 negatieve ervaringen kunnen ontstaan zowel voor, tijdens, als na de vlucht [1] 

 vooral internaliserende of emotionele problemen; 

 bijv. depressie, angst, PTSS 

 externaliserende of gedragsproblemen 

 belangrijkste risicofactor: blootstelling aan geweld 

 belangrijkste beschermende factor: stabiele omgeving en sociale steun [2] 

 

[1] zie de handreiking 

 [2]: Mental healtlh of displaced and refugee children resettled in high-income countries: risk and 

protective factors [Review] (2012), Fazel, Reed, Panter-Brick & Stein  (doi:10.1016/S0140- 

6736(11)60051-2) 

 

 

□ 5  Dossieronderzoek Empowerment bij huisartspraktijken   [2/5]   [1 min] 

Uit dossieronderzoek bij 4 huisartspraktijken blijkt dat met vluchtelingkinderen minder vaak 

wordt gesproken over mentale problemen, en dat zij minder vaak hiervoor worden 

doorverwezen naar GGZ dan Nederlandse kinderen van dezelfde leeftijd en gender. Dit 

bleek uit de voormeting over vijf jaar van sept’14 - sept’19. 

Na het toepassen van de interventie verbeterde dit. Dit hield in: door het houden van 

kennismakingsgesprekken met zowel aandacht voor medische als sociale, financiële, en 

systeem informatie, nam het aantal consulten en P-diagnoses toe. Tijdens kennismaking 

was ook aandacht voor manier van werken in de praktijk, zoals triage-rol van assistente. Dit 

bleek uit de nameting over de periode  sept’19 - sept’21 

 

□ 6 Wat willen vluchtelingen van hun huisarts?      [3/5]    [5 min] 
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 verschil in verwachting nav ervaringen in thuisland en behoefte kan leiden tot 

ontevredenheid, wederzijds onbegrip, en niet naar de huisarts gaan terwijl dat wel nodig is.  

Mensen willen vooral dat de huisarts hen ziet als mens, niet uitsluitend als vluchteling.  

 beter om te zeggen dat iemand een vluchteling ervaring heeft, ipv te zeggen dat iemand 

vluchteling is.  

 

 meestal zijn mensen niet gewend beperkt te worden tot éen onderwerp per consult, 

bínnen 10 minuten;  

 veel ouders herkennen stress niet in lichamelijke klachten van kinderen en zien geen link; 

wel als gedragsprobleem 

 in veel landen is huisarts onbekend: vaak rechtstreeks afspraak bij specialist / in 

ziekenhuis  

 Info over NL zorg voor vluchtelingen: https://www.huisarts-

migrant.nl/psychischeklachten/   

 veel vluchtelingen voelen hoge drempel om met huisarts te bespreken 

 Vraag: welke genoemde aspecten zijn herkenbaar in eigen praktijk?  

 Heeft iemand een vraag aan de aanwezige vluchteling? 

 heeft iemand een vraag aan de POH-GGZ? 

**uit Empowerment onderzoek bij vluchtelingouders 

□ 7 Minderjarige vluchtelingen    [4/5]      [4 min] 

Reacties op trauma zijn leeftijdsspecifiek, Foto tabel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[uit: Handreiking-maart 2017 Psychische problematiek bij vluchtelingkinderen en –jongeren (2017), 

Van Schie & Van den Muijsenbergh, tabel 3 p.9 e.v.]  
 
Aanvullende info van POH-GGZ: 

https://www.huisarts-migrant.nl/psychischeklachten/
https://www.huisarts-migrant.nl/psychischeklachten/
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Verschillen kunnen zitten in contact maken / andere omgangsnormen, bijv. minder direct 

communiceren, je niet aankijken en geen vragen stellen is gedrag uit beleefdheid. Dit vraagt 

van een hulpverlener extra vaardigheid in (cultuur)sensitief zijn. 

In sommige culturen wordt variatie in gender en seksualiteit als afwijkend en ziek 

beschouwd: *soms krijgt men hiervoor een “behandeling” die vaak door de gemeenschap 

wordt opgelegd; *je kunt in de gevangenis belanden – ook als je bevriend of loyaal bent.  

Schade door extreme buitensluiting / verbanning, martelingen en andere publiekelijke 

afstraffing laat vaak jarenlange sporen na, ook bij eventuele kinderen in het gezin, bijv. 

angsten en andere onverklaarbare gevoelens/gedachten en gedragingen, vergelijkbaar met 

intergenerationele overdracht.  

Hechtingsproblematiek komt veel voor. 

 

 □  8  Minderjarige vluchtelingen  beschermende en risicofactoren. [5/5]    [4 min] 

Samengevat: 

Beschermende factoren Risicofactoren 

Zelfvertrouwen, eigen regie,  

sociale vaardigheden 

 

Gezin intact, goede onderlinge band,  

steun ouders, familie in NL 

 

Peer-support, hoge SES, toegang tot 

school + sociaal netwerk 

 

 Voorkom opstapeling sociale 

problemen 

 Systemische interventies 

 Opbouwen goed netwerk 

Ervaring met geweld + slechte leefomstandigheden  

[laaggeletterdheid ouders, armoede & uitsluiting] 

 

Afwezigheid familie + emotionele nabijheid,  

psychiatrische problematiek ouders 

 

Sociaal isolement, discriminatie, moeizame 

integratie 

 

Angst ouders jeugdzorg 

 

 

Op basis van Handreiking-maart 2017 Psychische problematiek bij vluchtelingkinderen en –jongeren (2017), Van Schie & Van 

den Muijsenbergh 

 

 Welke aspecten hebben deelnemers ervaring mee? Tips voor elkaar? 

 

 

Belangrijk:  
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* veel ouders hebben angst voor Jeugdzorg / het Nederlandse oordeel over hoe zij met 

hun kinderen omgaan (bijv. het verbod in NL om je kind te slaan geldt in veel andere landen 

niet). Het idee dat kinderen snel worden ‘afgepakt’ wordt aan elkaar doorverteld (vaak al voor 

aankomst in NL) en maakt het moeilijk om problemen met kinderen aan een hulpverlener te 

vertellen.  dit kan leiden tot het te laat inschakelen van hulp en dus grotere problemen.  

* kinderen zijn veerkrachtig.  Belangrijk om oog te hebben voor systeem; en gericht te 

werken aan preventie en bescherming. Hiervoor is samenwerking met andere partijen 

gewenst, soms noodzakelijk.  Plus: ‘het systeem’ is niet voor iedere volwassene even 

belangrijk. Sommigen zijn blij om daar niet (teveel) mee te maken te hebben / hebben geen 

of weinig behoefte om daar rekening mee te houden.  Navragen om afgestemd te kunnen 

werken. 

 

Communicatie vaardigheden: 1 slide, 30 min. 

□  9  deel 1 communicatie vaardigheden:     [30 min] 

Voorbeeldcasus van een deelnemer. (niemand een casus? Gebruik de voorbeeldcasus in 

Bijlage 6 of bespreek met vluchteling medetrainer / POH trainer wat geschikt/actueel 

voorbeeld zou zijn) 

Bespreek plenair:  aandachtspunten  welke informatie is belangrijk om uit te vragen, welke 

kansen en belemmeringen zijn er wat betreft de casus?   

Vraag aan de aanwezige vluchteling trainer: wat kan zij/hij uit eigen ervaring toevoegen aan 

informatie die relevant is om te weten hierin? 

Wat zou je als huisarts willen vragen of zeggen in dit geval?  kort rollenspel. 

 Opdracht: bedenk vragen en advies (afhankelijk van de casus) 

 Deelnemer gaat voor de groep in gesprek met aanwezige vluchteling medetrainer: 

probeert bedachte vragen of advies uit. 

 Medetrainer geeft feedback  

 Aanvullingen van POH-GGZ 

Als rollenspel niet mogelijk is: 

Opdracht in subgroep: bedenk een vraag of advies (afhankelijk van casus), schrijf op. 

 stel vraag of vertel advies aan vluchtelingtrainer.  

Reactie vanuit ervaringsdeskundige trainer: Wat is hier goed aan, wat kan beter?  

** Koppeling aan eerder geformuleerd leerdoel: wat levert deze oefening op? Leerdoel (voor 

jezelf) bijstellen? 
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□ 10  

 

 

Tips in contact en communicatie: 2 slides,  10 min 

 

□  11 tips Empowerment  [1/2] 

 Warme intake: rondleiding in de praktijk, uitleg zorg ’journey’ in jouw praktijk  rol 

assistente bij maken afspraak (o.a. triage), rol POH. Maak echt kennis, vraag naar 

belangrijke anderen voor dit gezin, waar die wonen, hoe het daarmee gaat, of er 

zorgen zijn over bijv. familie in thuisland, wie beslist er mee over medische ingrepen? 

 Voorlichting in eigen taal: website Pharos bevat veeltalige informatie zowel in schrift 

als in beeld, ook voor mensen die laaggeletterd zijn (zie bijvoorbeeld de 

Gesprekskaart, print handout, Bijlage 1). Maak gebruik van vertaalapps, laat bijv. 

iemand een standaard boodschap in gewenste taal inspreken zodat de assistente het 

kan versturen met whatsapp en mensen vaker terug kunnen luisteren indien nodig.  

 Maak gebruik van terugvraag methode om te checken of je duidelijk (genoeg) was. 

Ook bij volgend bezoek, evt checken of vorige keer goed is begrepen en onthouden, 

anders herhalen. 

 Extra tijd: plan een dubbelconsult. Nodig iemand uit bijv. n.a.v. een ander consult als 

iemand eerder niet wilde/kon komen. 

 Tolk: maak gebruik van een professionele tolk, geen familielid. Vaak is er toch ergens 

vergoeding hiervoor mogelijk. Maak gebruik van sleutelpersonen (getraind door 

Pharos); verwijs door naar voorliggende voorzieningen in de buurt , denk ook aan 

ervaringsdeskundigen in de buurt. 

 Gebruik de Persoonsgerichte intake: zie Bijlage 2, deel prints uit, bekijk samen kort, 

welke thema’s komen aan de orde  medisch, sociaal, familie, religie, ed. 

 

Er zijn nog veel meer hulpmiddelen, ook handig voor de POH-GGZ zoals de Protect 

vragenlijst: deel print uit Bijlage 3 en bekijk kort: vooral gericht op screenen van 

psychische  klachten.  

P a u z e :   kwartier                                (ruim een uur bezig) 
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□  12 ‘Empowerment’, wat bedoelen we daar eigenlijk mee?  [2/2] 

Deze term wordt gebruikt wanneer het gaat om kwetsbare mensen of groepen met een 

complexe en samenhangende problematiek op het terrein van gezondheid, werk en 

inkomen, die hun eigen mogelijkheden te weinig beseffen of benutten om tot een oplossing 

of positieverbetering te komen. 

 

Empowerment heeft tot doel mensen weer grip te geven op hun eigen leven.  Bij langer 

durende, complexe gezondheidsproblematiek is geregeld sprake van een verlies van 

zelfregie en een toenemende afhankelijkheid van hulpverleners. De ervaring leert dat 

verschillende hulpverleners met wie een cliënt te maken heeft, niet eenduidig zijn in hun 

adviezen. Ook vanuit de sociale omgeving komt een veelheid aan (vaak ongevraagd) advies. 

De cliënt voelt zich zo eerder overdonderd dan gesteund.  

Dit belemmert het nemen van beslissingen. Een empowerende manier van hulpverlenen is 

niet eenvoudig. Door de soms aarzelende, afhankelijke opstelling van de cliënt wordt de 

professional gemakkelijk verleid om een expertrol in te nemen; dit wordt snel als betuttelend 

ervaren door paternalistische houding. Dit is nu juist wat vermeden moet worden omdat het 

de afhankelijkheid van de cliënt verder vergroot.  

 

Empowerment vraagt een werkwijze van professionals die zelfregie en mondigheid bevordert  

waarbij de wens van de patiënt leidend zou moeten zijn. Professionals moeten erop letten 

dat zij de regie niet overnemen. De benadering moet zo zijn dat de cliënt wordt uitgedaagd 

om zelf keuzes te maken en om de eigen (participatie)mogelijkheden weer te benutten en zo 

nodig nieuwe te ontwikkelen. 

We komen hier op terug als we het hebben over agency van patiënten. 

 

Communicatie vaardigheden: 1 slide, 30 min. 

□  13 deel 2 communicatie vaardigheden: 30 minuten 

Oefenen met de aanwezige vluchtelingtrainer 

 Persoonsgerichte intake (Handout, print Bijlage 2): 

kies een vraag om te stellen aan de aanwezige vluchteling medetrainer:  

hoe zou je doorvragen op die vraag, als zij/hij als patiënt in je praktijk kwam? 

 Plenair oefenen 

 Nabespreken: feedback van vluchteling medetrainer en uit groep. Als iemand een 

(heel) ander idee heeft en er is tijd: laten oefenen met vluchteling medetrainer 

 Vaardigheid: bespreken van psychosociale oorzaak gezondheidsproblemen 
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Agency  : 2 slides,  10 min 

 

□  14   Agency van vluchtelingen    [1/2] 

Wat kun je doen als huisarts of POH? 

Zoek aansluiting bij agency van (vluchteling) patiënt zelf in diens context [uit onderzoek] [3] 

 Wat heeft iemand nodig om situatie vol te houden tot omstandigheden verbeteren, als 

iemand geen medische hulp wil? Bijv.: 

o Afleiding: wandelen, sporten, spelen, samen herinneringen ophalen, plannen 

voor de toekomst maken, kinderen verwennen 

o Focus: praten, bidden, mediteren 

o Toegang tot (betere) krachtbronnen zoals *begrip NL systeem mbt zorg, 

onderwijs, arbeid, etc; *netwerk (sociaal en professioneel), *scholing, *training; 

mogelijkheden en ruimte om afleiding en focus te vinden; *bestaanszekerheid 

= voldoende financiële middelen;  

o Zelf-help tools vinden (bijv website Pharos) 

o Krachtbronnen en hulpmiddelen onderzoeken: wie is belangrijk in systeem en 

kan helpen  expliciet maken  faciliteren, stimuleren 

 

Agency van vluchtelingen   

Uit interviews blijkt dat ouders ook van alles ‘doen’ als reactie op mentale problemen van 

zichzelf en van hun kinderen, maar niet altijd (medische) hulp zoeken / denken nodig te 

hebben. Onder te verdelen in afleiding zoeken (wandelen/sporten, spelen, kinderen 

verwennen) of juist actief focussen op problemen (erover praten, bidden), al dan niet met 

anderen. Soms lijken ze niks te doen. Moeilijk voor HA en POH omdat gedrag niet is gericht 

op hulp zoeken.  

Advies: niet-medicaliserend ondersteunen in deze manieren van met problemen omgaan. 

Ook: samenwerken met andere (sociale en zorg) professionals, meedenken en helpen in 

verhelpen financiële problemen, zorgen voor goede behuizing (in de buurt van natuur, ruimte 

om je terug te trekken/te kunnen bidden), activiteiten die ontwikkeling sociaal netwerk 

stimuleren, scholing, werk. [3] 

Bijvoorbeeld: 

 Normaliseren: “Heel veel mensen die dit meemaken krijgen last van …  

 “Ik wil graag met je meedenken, voor ik je advies kan geven. Ik heb al een idee, maar 

ben vooral benieuwd naar jouw eigen idee“   
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 Samen hardop nadenken.  

“Hoe kunnen we ..”,   

“Wie zouden we kunnen vragen..”,   

“Bij wie kun je terecht voor..”,  

“Met wie zou je graag..”, ed. ” 

 
 

[3] Renkens J, Rommes E, van den Muijsenbergh M. Refugees’ Agency: On Resistance, Resilience, and 

Resources. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(2):806. 

https://doi.org/10.3390/ijerph19020806   

 

 

□  15   Samenvattend   [2/2] 

 Niet iedereen wil/heeft baat bij medische hulp: accepteer als iemand niet wil praten, 

het is niet altijd de beste oplossing 

 Hoe kunnen omstandigheden verbeterd worden: zorgen om inkomen, 

woonomstandigheden, schoolprestaties van kinderen etc  zoek samenwerking met 

andere lokale partijen 

 Voorkom teleurstelling als iemand je advies niet opvolgt, waardeer eigen keuze voor 

iets anders – of, (schijnbaar) niets 

 Samen belemmerende factoren herkennen en elimineren: vaak heeft de vluchteling 

patiënt niet de middelen (netwerk, financiën, etc) om omstandigheden (arbeidsmarkt, 

discriminatie, situatie in thuisland) te verbeteren  zoek samen naar manieren om 

kleine stappen te zetten, maar ook helpen met overleven tot omstandigheden beter 

worden. 

 Normaliseren: stress (en bijkomende klachten) = normale reactie op abnormale 

situatie! 

 

Vraag in de groep: 

 terugkijkend naar gesprekken en contacten met vluchtelingen, wie 

herkent gedragingen van patiënten zoals hiervoor beschreven?  

 Hoe reageerden de deelnemers hierop? 

 Wat zouden zij nu doen? 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3390%2Fijerph19020806&data=04%7C01%7Cjose.renkens%40radboudumc.nl%7C8710424f72e643cef23908d9e0bfc265%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637787936484693955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B26DQ%2FS9x3ZWaE0h8i8OPhYdKrhxXJuWnx8Kc76snks%3D&reserved=0
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Toepassing in de praktijk: 2 slides, 20 min. 

□   16 Praktische toepassing  [1/2]                [2 min] 

 Wat ga je precies in de praktijk brengen van deze training? 

 good practice uit Empowerment project: i.i.g. intake met alle vluchtelingen 

 Welke aanpak past het beste in jullie praktijk? 

 concrete afspraken 

 

□   17 Zorg ‘journey’ in kaart    [2/2]               [18 min] 

Doel: iedereen personaliseert een poster die als snelle handreiking & reminder kan dienen bij 

consulten met (nieuwe) vluchtelingpatiënten  deel ‘lege’ poster uit, loop plenair even door. 

Nodig: lege posters (1 pp) (Bijlage 4), pennen, post-its, stiften, flipovervel  

Te personaliseren deel:  

- groene kader bovenin (tel.nr. tolkentelefoon, klantcode oid die bijv nodig is voor 

vergoeding) 

- grijze kader rechts onderin (partijen die lokaal handig zijn om mee samen te werken / 

te raadplegen) 

**Laat deelnemers eventueel mbv post-its brainstormen over lokale partijen + op flipover plakken 

in ‘netwerk -wolk ’   beste ideeën laten overnemen op eigen poster (grijze kader). Denk aan JGZ, 

Maatschappelijk  werk , school, lokale vrijwilligersorganisatie die met vluchtelingen werk t, 

taalmaatjes projecten, k inder- en jongeren activiteiten, handige (lokale) facebookpagina’s, ed.  

Laat ook nadenken over concrete (sleutel?)personen en ervaringsdeskundigen die benaderbaar 

zijn, waar naartoe door te verwijzen is 

 Verzamelen, uitwisselen, opzoeken  invullen op eigen poster: 

 Welke info heeft de praktijk nodig van het AZC om patiënt in te schrijven 

 Wat is het nummer van de tolkentelefoon 

□ Welke info moet je bij de hand hebben als je belt?  

□ Assistente laten bellen? 

 Waar kun je vergoeding voor tolk krijgen?  benodigdheden? 

 

 Met welke lokale partijen heb je goede ervaringen? 

 Met wie zou je graag contact willen, of meer van willen weten? 

 Schrijf elk item op een post-it en plak op flip-over 

  Eindproduct: eigen poster met route voor zorg aan vluchtelingpatiënt + gezin 
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20 min vr einde 

 

□   18 Einde: 

 Wat neem je mee uit de training? Wat ga je vanaf nu anders doen? 

 Evaluatie inhoud & trainers 

 Afsluiting 

 
Over drie maanden: Boostertraining: onthoud moeilijke en succesmomenten in herkennen, 

bespreken en doorverwijzen om met collega’s uit te wisselen  

 Zorg dat er al een datum gepland staat! 

 

□   19+20 handige links, 2 slides  evt. na-mailen aan deelnemers 

[Check voor de training of de links nog actueel zijn] 

[laatste check: 31/01/2022] 

 

□  Lijst met handige links: 

 https://www.pharos.nl/kennisbank/protect-vragen/   Protect Vragenlijst: ook bruikbaar bij 

jongeren vanaf 16 jr. 

 https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Checklist-Communicatie-op-maat-

gesprekken-voeren-.pdf  

 https://www.nji.nl/vluchtelingenkinderen/wat-werkt-bij-migrantenjeugd 

 https://www.pharos.nl/factsheets/alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen-amvs/   

 https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/samenvatting   

 Handreiking ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers: https://www.johannes-

wier.nl/wp/wp-content/uploads/2013/11/JWS-handreiking-rev.pdf  

 https://ru.nl/runomi/research/empowerment/results/ Alle inhoudelijke resultaten van het 

Empowerment project 

 

□  Voor in de wachtkamer: 

 Folder voor vluchtelingen over psychische klachten gericht op zelfhulp: 

https://www.pharos.nl/kennisbank/als-je-stress-hebt-veel-denkt-en-slecht-slaapt-folder-voor-

vluchtelingen-over-psychische-klachten/  ! 

 Beeldverhaal Soms heeft je kind een probleem, met wie kan je praten? 

https://www.pharos.nl/kennisbank/soms-heeft-je-kind-een-probleem-met-wie-kan-je-praten/  

 Zorg in eigen taal zoals I-psy www.i-psy.nl/onze-locaties/i-psy-nijmegen  

  

https://www.pharos.nl/kennisbank/protect-vragen/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Checklist-Communicatie-op-maat-gesprekken-voeren-.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Checklist-Communicatie-op-maat-gesprekken-voeren-.pdf
https://www.nji.nl/vluchtelingenkinderen/wat-werkt-bij-migrantenjeugd
https://www.pharos.nl/factsheets/alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen-amvs/
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit/samenvatting
https://www.johannes-wier.nl/wp/wp-content/uploads/2013/11/JWS-handreiking-rev.pdf
https://www.johannes-wier.nl/wp/wp-content/uploads/2013/11/JWS-handreiking-rev.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcms.ru.nl%2Frunomi%2Fresearch%2Fempowerment%2Fresults%2F&data=04%7C01%7CJose.Renkens%40radboudumc.nl%7C3387d13c632a4c0204b208da0bf0ad92%7Cb208fe69471e48c48d87025e9b9a157f%7C1%7C0%7C637835426943284360%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dQxjFTuVJL1LJFOxxfyFFcsiAn2hijCFtAk74aGmwGU%3D&reserved=0
https://www.pharos.nl/kennisbank/als-je-stress-hebt-veel-denkt-en-slecht-slaapt-folder-voor-vluchtelingen-over-psychische-klachten/
https://www.pharos.nl/kennisbank/als-je-stress-hebt-veel-denkt-en-slecht-slaapt-folder-voor-vluchtelingen-over-psychische-klachten/
https://www.pharos.nl/kennisbank/soms-heeft-je-kind-een-probleem-met-wie-kan-je-praten/
http://www.i-psy.nl/onze-locaties/i-psy-nijmegen
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Bijlage 1:  

Pharos Gesprekskaart, voor iedere deelnemer uitprinten, enkelzijdig. 

Zie volgende 2 pagina’s. 

Bron: Gesprekskaart voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden - Pharos  

 

 

 

 

  

https://www.pharos.nl/kennisbank/gesprekskaart-voor-patienten-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden/
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Bijlage 2: 

Persoonsgerichte intake (NHG)  1 print per deelnemer + evt. na-mailen 
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Persoonsgerichte Intake  

 

De vragen op de eerste pagina zijn bedoeld als leidraad bij het kennismakingsgesprek.  

Aandacht voor de geletterdheid, geschiedenis en achtergrond van de patiënt helpt om het, voor 

een therapeutische relatie noodzakelijke, vertrouwen van de patiënt te verkrijgen. Persoonlijke 

kennismaking met de nieuwe huisarts is belangrijk; deze vragen kunnen eventueel ook door de 

patiënt thuis, of samen met de assistente worden ingevuld en vervolgens besproken met de 

huisarts.  

Bij nieuwkomers in Nederland kan het belangrijk zijn om het beroepsgeheim van u en de 

assistente/ POH expliciet te benoemen. Geef ook uitleg over de organisatie van de praktijk: 

afspraak maken e.d.  

 

Gespreksonderwerpen 

Taal (bij migranten) 

Wat is uw moedertaal?  

Welke andere talen spreekt u?  

In welke taal kunt u lezen? 

Is een tolk noodzakelijk of gewenst? 
 

Herkomst 

Waar bent u geboren en opgegroeid? 

Waar komen uw ouders vandaan? 

Bij verhuizing/migratie: 

- Hoe lang bent u in deze regio/Nederland? 

- Met wie bent u hiernaar toe gekomen? 

- Wat was de reden van verhuizing/ migratie? 

 

Woonomstandigheden en familie  

Hoe woont u? (Met wie? vaste woonplek? zorgen huisvesting?) 

     Indien geen vaste woonplek (dak – of thuisloosheid): waar slaapt u meestal? 

Heeft u kinderen? 

     Zo ja: waar wonen zij?  

Leven uw ouders / broers zusters nog?  

     Zo ja, Heeft u contact met hen? 

Wie wilt u dat ik als contactpersoon opschrijf? 

 

Met wie bespreekt u uw gezondheid of zorgen? 

Bij wie zoekt u hulp of advies? 

Opleiding en werk 

Welke opleiding heeft u afgemaakt? 

     Als geen opleiding afgemaakt: Hoeveel jaar bent u naar school geweest?  

     Hoe vaak heeft u moeite met het invullen van formulieren? 

     Heeft u moeite met lezen / schrijven / rekenen? 

Wat is uw beroep? 

     Heeft u een betaalde baan? Zo ja, wat voor werk doet u? 

     Zo nee, is dat uw eigen keuze? 

Heeft u financiële zorgen?  

Religie 

Is er een religie die belangrijk voor u is? 
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Medische gegevens 

Algemeen 

Allergieën 

Intoxicaties: roken, alcohol, drugs 

Familiaire ziektes/belasting 

 

Vaccinaties 

Voorgeschiedenis 

Ziekenhuisopnames en/of eventuele operaties  

 

Ernstige en/of langdurige ziekten / klachten 

 

Psychische problemen 

 

Chronische/recidiverende ziektes?  

 

Wat voor medicijnen gebruikt u? (denk daarbij ook aan alternatieve geneesmiddelen) 

 

Bij migranten ook vragen naar: 

TBC-screening 

 

Status hepatitis B en C 

 

HIV 

Life events* 

Heeft u ooit familie of vrienden verloren? Hoe was dat voor u?  

 

 

Heeft u ooit te maken gehad met fysiek of seksueel geweld of verwaarlozing? 

 

 

Bent u ooit opgepakt geweest of heeft u gevangen gezeten? 

 

 

Voelt u zich vaak uitgesloten of gediscrimineerd?  

 

 

Voelt u zich vaak eenzaam? 

 

 

 

* Vragen naar gevoelige informatie, zoals trauma’s en geweldservaringen in de 

voorgeschiedenis,  kunnen over het algemeen beter gesteld worden wanneer er een basis voor 

vertrouwen is gelegd. Wanneer iemand voor de eerste keer op het spreekuur komt, en nog geen 

kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden, is het vaak beter om eerst in te gaan op de reden 

van komst en daarna pas om deze achtergrondinformatie te vragen.  

 
 
 
  --  
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Bijlage 3:   
 

Pharos Protect vragenlijst, van https://www.pharos.nl/kennisbank/protect-vragen/   

Zie volgende pagina’s. 

 

Engelse versie: https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Protect-

Questionnaire_and_observations_for_early_identification.pdf  

 
 
 
  

https://www.pharos.nl/kennisbank/protect-vragen/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Protect-Questionnaire_and_observations_for_early_identification.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Protect-Questionnaire_and_observations_for_early_identification.pdf
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Bijlage 4:   

 
Print voor elke deelnemer een in te vullen Empowerment Poster ‘zorg journey’ op A3 formaat in 

kleur, zie volgende pagina. 
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Bijlage 5:   

 

CCV-vragenlijst: deze opsturen en voorafgaand aan de training laten invullen door de 

deelnemers. Zij sturen deze liefst ruim op tijd terug aan de trainer*, zodat deze de antwoorden 

kan bekijken en opvallendheden kan laten terugkomen in de training.  

 

*vul hiervoor als trainer een emailadres in op de eerste pagina. 

 

Zie volgende pagina’s. 
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Vr a ge n l i js t   
C u l t ur e le  c o mp ete nt ie  

 
Datum training waar u aan deelneemt: 
Evt.: uw naam: 

                                                                               

 

Deze vragenlijst ontvangt u vanwege uw deelname aan de Empowerment-training. Deze richt zich op 

het verbeteren van de zorg voor vluchtelingen met psychosociale problemen en hun kinderen. Het 

invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De vragenlijst mag u anoniem invullen. Alle 

gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.  

De vragenlijst is ontwikkeld door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc 

(universitair medisch centrum in Nijmegen). Deze vragenlijst is deels gebaseerd op de vragenlijst 

culturele competente palliatieve zorg ontwikkeld door de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC 

(Universiteit van Amsterdam) en Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen).  

Met vluchtelingen bedoelen we mensen die via een asielprocedure in Nederland zijn gekomen en een 

verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) en hun familie.  

 

Na het invullen graag terugsturen aan: [naam + adres trainer]…… 

 

Vraag 1. In hoeverre voelt u zich toegerust om adequate zorg te leveren aan 
vluchtelingen en hun kinderen? Omcirkel het antwoord dat voor u van toepassing is. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1= slecht toegerust         10= heel goed toegerust 
 
Vraag 2.  CASUS  
Farousha is 13 jaar oud en komt oorspronkelijk uit Noord-Irak (Koerdistan). Zij kwam 5 jaar 

geleden samen met haar vader, moeder en broertje die nu 10 is, naar Nederland. Het gezin 

is sinds zij een status kregen 3 jaar geleden bij u in de praktijk. U weet niet zoveel van hen, 

behalve dat de vader lang in de gevangenis heeft gezeten en dat zij daarom gevlucht zijn. 

De ouders spreken weinig Nederlands, meestal doet Farousha het woord als iemand van de 

familie op het spreekuur komt. In het begin kwam er wel eens iemand van vluchtelingenwerk 

mee die Koerdisch sprak. Farousha maakt een slimme, indruk, maar zegt heel weinig. Ze lijkt 

erg verlegen. Sinds kort draagt zij net als haar moeder een hoofddoek.   

Haar vader maakt vaak een verwarde / afwezige indruk, en is sinds de tijd dat hij in het AZC 

zat onder behandeling van een psychiater; hij gebruikt antipsychotica, antidepressiva en 

slaapmedicatie. Hij komt vaak met lichamelijke klachten waarvoor u niet echt een oorzaak 

kunt vinden en die u toeschrijft aan stress. 

Nu komt Farousha alleen op het spreekuur; ze heeft buikpijn. Op al uw vragen geeft ze 

eenlettergrepig antwoord. Eten geen invloed op de klachten; plassen en poepen goed. Pijn in 

het midden van haar buik, elke dag, ook in weekend. Uw vraag of ze al menstrueert beg rijpt 

ze niet. 

Ze zit nu in groep 8, binnenkort citotoets. Ze weet nog niet naar welke school ze hierna zal 

gaan. Op al uw vragen antwoordt ze “goed”: Het gaat goed op school; het gaat goed met 

vriendinnen en het gaat goed thuis. U hebt het gevoel dat u niet echt contact kunt krijgen – 

ze lijkt heel vlak. 
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Wat roept bovenstaande casus bij u op?  

Geef hieronder éen of meerdere associaties aan die deze casus bij u oproept.  

0   Het ergert me dat haar moeder niet mee is gekomen  

0   Ik voel me hopeloos dat ik het gevoel heb dat ervan alles speelt waar ik geen vat 

op krijg 

0  Ik vind het niet zo bijzonder; Het consult gaat lekker snel; ik kijk haar even na en 

stel haar gerust  

0   ik heb met haar te doen 

0   ik ben bezorgd over haar 

0   ik ben blij dat ze naar mij komt; ik zal haar tenminste kunnen helpen 

0   ik overweeg om contact op te nemen met kinderbescherming  

0   ik voel de behoefte om iemand in te schakelen met meer ervaring 

0   anders, namelijk.. 

 

Vraag 3. Denk even terug aan uw werk in de afgelopen 6 maanden. Hoe vaak heeft u 

een vluchteling op het spreekuur gehad bij wie sprake was van een taalbarrière?  

0   geen enkele keer 

0   1-10 keer 

0   10 – 50 keer 

0   meer dan 50 keer 

 

Vraag 4. In het geval van een taalbarrière, hoe vaak heeft u gebruik gemaakt van één 

van de volgende manieren van tolken? 

      nooit 1-5 keer 6-10 keer meer dan 10 keer 

Een professionele tolk  0  0  0  0 

(persoonlijk aanwezig) 

Een professionele tolk  0  0  0  0 

(telefonisch) 

Tweetalige collega’s  0  0  0  0 

Volwassen informele tolken 0  0  0  0 

(familielid of kennis) 

Een kind jonger dan 16 jaar 0  0  0  0 

 

 

Vraag 5. Geef alstublieft aan of u een positief of negatief denkt over de inzet van de 

volgende tolkenmogelijkheden 

      positief      negatief 

Een professionele tolk  0  0   

(persoonlijk aanwezig) 

Een professionele tolk  0  0   

(telefonisch) 

Tweetalige collega’s  0  0   

Volwassen informele tolken 0  0   

(familielid of kennis) 

Een kind jonger dan 16 jaar 0  0   
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Vraag 6. Geef van onderstaande stellingen aan of u denkt dat zij juist of onjuist zijn: 

                Juist      Onjuist 

a.   De meeste vluchtelingen hebben last van PTSS    0 0 

b.   Vluchtelingen zijn in het AZC voldoende geïnformeerd  

over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland   0 0 

c.   Vluchtelingenkinderen voelen zich vaak een buitenstaander op school  0 0 

d.   Huiselijk geweld komt bij vluchtelingengezinnen vaker voor dan gemiddeld  0 0 

e.   Vluchtelingen willen niet met de huisarts spreken over psychische problemen 0  0 

f.    Vluchtelingen hebben vaak financiële problemen     0 0 

g.   Vluchtelingenkinderen voelen zich vaak verantwoordelijk voor hun ouders  0 0 

h.   Discriminatie is vervelend, maar heeft geen invloed op gezondheid   0 0 

i.    De meeste vluchtelingen willen het liefst dat de dokter  vertelt  

wat ze moeten doen, want ze zijn niet gewend aan zelfmanagement 0 0  

 

Vraag 7. Vervolg CASUS 

U denkt dat Farousha’s klachten waarschijnlijk gerelateerd zijn aan haar psychosociale 

omstandigheden, of te maken hebben met haar puberteitsontwikkeling. U vraagt haar een 

nieuwe afspraak te maken, samen met haar moeder. Farousha zegt dat haar moeder geen 

tijd heeft, en ook geen Nederlands spreekt en dat ze dus alleen komt.  

Vul bij de volgende  beweringen in of ze volgens u juist of onjuist zijn  

Juist Onjuist 

a.   Bij Farousha moet u ook aan meisjesbesnijdenis denken      0 0  

b.   U mag niet met Farousha verder spreken zonder haar ouders   0 0  

c.   Omdat ze zo jong is, zullen culturele verschillen geen rol spelen 0 0  

d.   De JGZ zal Farousha recent nog onderzocht hebben   0 0 

e.   Het is te belastend voor Farousha om haar naar trauma’s te vragen  0 0 

 

Vraag 8. Hoe vaak komen de volgende problemen voor bij vluchtelingen of hun 

kinderen in vergelijking tot niet-migranten? 

      vaker  even vaak minder vaak 

a.   Gedragsproblemen   0  0  0 

b.   Hechtingsproblemen   0  0  0 

c.    Depressie    0  0  0 

d.   Laaggeletterdheid   0  0  0 

e.   Angststoornissen    0  0  0   

f.    Middelengebruik    0  0  0 

 

 

Vraag 9. Vervolg CASUS 

Farousha komt – alleen – bij u op gesprek. Door uw uitnodiging om over haar dagelijks leven 

te vertellen, komt u te weten: 

- Dat haar moeder vroeg opstaat om te gaan werken (schoonmaken) en dat zij dan 

haar broertje moet aankleden en voor hem en haar vader ontbijt moet maken 

- Dat ze vaak te laat op school komt en dan op haar kop krijgt 

- Dat ze laat inslaapt omdat er vaak ruzie is thuis en ze bij haar broertje op de kamer 

slaapt zodat ze geen lichtje aan mag doen terwijl ze bang is in het donker  

- Dat ze heel moe is op school en daardoor vaak fouten maakt; dat ze bang is dat ze 

de cito slecht zal doen terwijl ze heel graag naar het vwo wil 
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- Dat haar vriendinnen het stom vinden dat ze een hoofddoek draagt, en ze die soms 

op school afdoet maar dan bang is dat haar broertje het zal zien en thuis zal vertellen 

- Dat ze van haar moeder niet meer met jongens uit haar klas mag spelen op het 

schoolplein 

- Dat ze echt heel veel buikpijn heeft, wat ze eerder nooit had 

 

Welke van de volgende mogelijkheden komen overeen met uw gedachten? Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk.  

 

0 U wordt een beetje moedeloos en denkt niet dat aan deze toestand iets te doen is; U 

bemoedigt haar en geeft haar wat slaapadviezen   

0 U adviseert haar om aan haar leerkracht te vragen of ze met een schoolmaatschappelijk 

werker kan praten 

0 u vraagt haar wie haar zou kunnen helpen 

0 u vraagt haar wat zij zelf denkt dat zou helpen 

0 u vertelt haar dat ze in Nederland zelf mag kiezen of ze wel of geen hoofddoek draagt  

0 u vraagt haar ouders om op spreekuur te komen, en schakelt dan een professionele tolk in 

, om uw zorgen te bespreken 

0 u vraagt haar wat zij zelf zou kunnen doen 

0   U neemt zelf contact opnemen met de school verpleegkundige / maatschappelijk werk  

0   U vraagt haar of er iemand is die haar ouders ondersteunt / bij wie ze terecht kan 

0   U denkt dat Farousha mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en bespreekt dit met 

haar 

0   U informeert Veilig Thuis over Farousha omdat u heel bezorgd bent over het gezin  

0   Eerder heeft u er niet aan gedacht, maar nu vraagt u zich af of Farousha mogelijk 

meisjesbesnijdenis heeft ondergaan en u bespreekt dit met haar  

 

 

Vraag 10. Hieronder staan kenmerken van leren en functioneren in de praktijk. Wilt u 

per kenmerk aangeven in hoeverre u vindt dat dit op uzelf van toepassing is (op een 

schaal van 1 t/m 5)? 

       1 2 3 4 5

  

   1=Helemaal mee oneens       5=Helemaal mee eens  

 

a.   Ik kan me verplaatsen in mensen met een 

      andere culturele/religieuze achtergrond   0 0 0 0 0

  

b.   Ik kan mijn eigen opvattingen ter discussie stellen 0 0 0 0 0 

c.   Ik ben me bewust van culturele invloeden  

      op mijn opvattingen 

        0 0 0 0 0 

d.   Ik heb zicht op de invloed van stereotype ideeën  

      over migrantenvrouwen op mijn denken 

        0 0 0 0 0 

e.   Ik heb zicht op de invloed van stereotype ideeën  

      over patiënten op mijn handelen 

         0 0 0 0 0 
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f.    Ik kan me in de situatie van een ander inleven  0 0 0 0 0

  

g.   Ik stel mijn eigen standpunten niet graag ter discussie 0 0 0 0 0 

h.   Ik ben me bewust van hoe cultuur individueel  

      gedrag en denken vormgeeft    0 0 0 0 0 

i.   Ik ben me bewust van de sociale context waarin  

     specifieke etnische groepen leven   0 0 0 0 0 

j.   Ik kan me flexibel en creatief aanpassen aan een  

     nieuwe situatie       0 0 0 0 0 

 

 

Vraag 11. Geeft u alstublieft voor elk van onderstaande aspecten aan in hoeverre u 

zich toegerust voelt om adequate zorg te leveren aan vluchtelingen patiënten? 

 

                                   niet goed toegerust          voldoende/goed toegerust 

a.   Communiceren in geval van een taalbarrière   0  0 

b.   Omgaan met culturele verschillen    0  0  

c.   In gesprek gaan over (huiselijk) geweld   0  0 

d.   Vragen naar meisjesbesnijdenis    0  0 

e.   Vragen naar psychische problemen   0  0 

g.   Gezondheidsvoorlichting geven    0  0 

h.   Sociale zaken bv financiën bespreken    0  0 

i.   Kennis van sociale kaart (sociaal domein, scholen) 0  0  

j.   Verwijzen naar maatschappelijk werk of  

      andere hulpinstanties     0  0 

 

Vraag 12. Wat is uw geslacht? 

0   Vrouw 

0   Man 

0   Anders of ik laat dit antwoord liever open 

 

Vraag 13. In welk jaar bent u geboren?    …   

 

Vraag 14. Bent u en/of zijn uw ouders in Nederland geboren?  

0   Mijn ouders en ik zijn geboren in Nederland  

0   Ik ben in Nederland geboren maar mijn ouders en familie zijn geboren in een land anders 

dan Nederland, namelijk…. 

0   Mijn ouders en ik zijn geboren in een land anders dan Nederland, namelijk …..  

 

Vraag 15. Wat is uw beroep? 

0   Huisarts 

0   POH 

0   Anders, namelijk  

 

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …   

 

Vraag 16. Hoeveel jaar werkervaring heeft u in uw huidige functie? 

0   Minder dan een jaar 
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0   1-5 jaar 

0   6-10 jaar 

0   Meer dan 10 jaar 

 

Vraag 17. Hoeveel vluchtelingen heeft u in de afgelopen vijf jaar begeleid?  

0   Geen 

0   1-10 

0   10 - 50 

0  meer dan 50 

 

 

Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen naar aanleiding van deze vragenlijst?  

 

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …   
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Bijlage 6:  voorbeeldcasus bij sheet 9, Communicatievaardigheden deel I 

Vluchtelingkind met mentale stress 

 

U bent huisarts. Als tweede patiënt op uw drukke ochtendspreekuur ziet u Anichka Melnik, een meisje 

van 9 jaar. U herinnert zich dat een week geleden via vluchtelingenwerk (VVN) een Oekraïens gezin is 

ingeschreven en vermoedt dat Anichka hiertoe behoort. U heeft nog geen dossier van hen en weet 

nog niks van hen. U zucht. 

Een jonge vrouw komt binnen met een wat angstig kijkend bleek meisje aan haar hand en een wat 

oudere vrouw die het woord neemt: zij is een vrijwilligster van VWN en vertelt dat dit Anichka en haar 

moeder zijn. Zij zijn inmiddels een maand geleden bij een gezin in uw wijk ingetrokken en worden 

begeleid vanuit VWN. De moeder spreekt een klein beetje Engels. Ze komen omdat Anichka bijna 

niets eet en over buikpijn klaagt. 

□ Hoe start u het consult? 

□ Wat vraagt u? 

□ Wat doet u? 

□ Hoe gaat u verder? 

 

Aandachtspunten voor deelnemers: 

1e verwelkomende, hartelijke, nieuwsgierige houding gericht op Anichka en haar moeder 

2e assistente inseinen dat dit consult langer gaat duren, de wachtkamer hierover te informeren en 

geen extra patiënten in te plannen (zodat u zelf wat meer rust hebt) 

3e inschakelen tolk om rechtstreeks met de moeder en Anichka te kunnen praten; check of zij  de 

vrijwilliger van VWN bij het gesprek willen hebben (soms vindt men het heel fijn, soms niet gezien 

sensitieve aard van de klachten of achtergrond); let er in ieder geval op dat niet de vrijwilliger maar de 

moeder of Anichka zelf antwoorden 

4e uitleggen: u begrijpt dat ze komen voor de buikpijn u zult daar dadelijk verder over vragen en 

haar onderzoeken; maar eerst elkaar een beetje leren kennen om betere zorg te kunnen geven 

5e uitleggen: u en alle medewerkers in de praktijk hebben beroepsgeheim  

6e vragen naar context, startend met zo feitelijk mogelijk en niet bedreigende vragen. 

  

VRAGEN AAN MOEDER:  

□ Wilt u dat XX (de vrijwilliger van VWN) bij het gesprek blijft? 

□ Waar komen jullie vandaan, wanneer in Nederland aangekomen, zijn er andere gezinsleden, 

en zo ja waar en hoe is het met hen? (vader waarschijnlijk nog in Oekraïne), wat was beroep 

vader en moeder in Oekraïne? 

 

VRAGEN AAN ANICHKA (of moeder als zij niet durft te antwoorden):   

□ In welke klas zat je, ga je hier al naar school (en zo ja, hoe gaat dat)?  

□ Wat vond je leuk om te spelen, heb je hier al andere kinderen leren kennen?  

□ Hoe was je gezondheid voor de vlucht?  

□ Heb je akelige dingen meegemaakt en wil je daar iets over vertellen? (eerst algemeen vragen 

en afhankelijk van reactie dieper op ingaan). 

 

7e gerichte vragen, zoveel mogelijk richten op Anichka: 

 Speciale anamnese buikpijn; denk ook aan somatische oorzaken wanneer bv ze langere tijd 

zonder schoon water of voedsel hebben geleefd; denk aan vaccinatiestatus navragen 

 Algemene vragen: hoe slaap je, moet je veel denken, zijn er fijne dingen om aan te denken, 

speel je buiten?  

8e lichamelijk onderzoek verrichten! Dat is absoluut noodzakelijk om vertrouwen te krijgen.  

9e afhankelijk van bevindingen: nader onderzoek (lab / faeces / urine)  

10e uitleg wat u voelt / ziet; vraag of moeder ergens speciaal aan dacht en wat zij hoopte van dit 

consult; bespreek beleid: nu niks ernstigs gevonden, nader onderzoek, heel normaal dat haar lichaam 
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reageert op alles wat er gebeurd is, meestal herstelt zich dat vanzelf; algemene adviezen over 

voeding / slapen / buitenspelen / afleiding.  

Hierbij ook uitleg over de rol van de huisarts in Nederland (specialist voor algemene ziekten na 9 jaar 

opleiding) en over ons terughoudend medisch beleid. 

11e check wat moeder en Anichka hebben begrepen (terugvraagmethode) en vraag wat ze van het 

beleid vinden 

12e vervolgafspraak, op geleide van behoefte moeder met of zonder vrijwilliger erbij.  

 

U plant een vervolgafspraak in, voor een dubbel consult, aan het einde van uw spreekuur de week 

erna. 

 

TWEEDE CONSULT door huisarts – evt gebruiken indien mogelijk qua tijd 

Nader onderzoek leverde geen aanwijzingen voor een ziekte op, maar de klachten zijn niet verbeterd.  

Nu wilt u de relatie tussen stress en de klachten bespreken.  

Wat vertelt en vraagt u? 

 

Aandachtspunten: 

1e zoek naar gemeenschappelijk gedeelde verklaring: Leg met een begrijpelijke uitleg verband tussen 

de klachten (buikpijn) en stress: vraag bv of ze wel eens zenuwachtig is, en hoe dan haar lichaam 

voelt. 

2e normaliseer: Vertel dat heel veel kinderen, en zeker als ze gevlucht zijn, ziek worden van stress. 

Dat daarvoor geen pillen helpen, maar dat er wel andere dingen zijn die helpen om de buikpijn minder 

te laten worden, door het verminderen van de stress. 

3e introduceer gesprek over wat helpt om klachten te verminderen = gesprek over stress: Daarom wilt 

u (of uw collega de verpleegkundige (POH GGZ maar die term is natuurlijk onbekend)) met haar 

praten over waar ze stress van krijgt, en vooral wat haar helpt om minder last van de stress te hebben.  

 

GESPREK HUISARTS OF POH over oorzaken stress: 

Wat vraagt u? 

Hoe verder? 

Wie schakelt u in? 

 

Aandachtspunten: 

1e Wordt stress herkend, en hoe ging dat in het verleden bij eerdere momenten van stress en coping 

daarmee 

2e Opsporen risicofactoren ernstige mentale problemen:  

□ Protect vragenlijst (eventueel) 

□ Vragen over gezin, over stress bij ouders om risicofactoren en beschermende factoren in 

kaart te brengen (zie handreiking) 

□ Vragen naar school en met name naar gepest worden 

□ Vragen naar taken in het gezin en met name naar mogelijke parentificatie (moet zij met 

haar ouders mee om Nederlands te spreken?) 

3e Op basis van deze inventarisatie bespreekt u mogelijk beleid:  

□ ernstige risicofactoren: verwijzing jeugd GGZ 

□ licht: gesprek POH of buurtteam  

□ problemen school: school inschakelen  

4e Directe adviezen en psycho-educatie: 

□ Leg nogmaals uit welke klachten / symptomen normaal zijn voor stress 

□ Vraag waar ze blij van wordt wat haar rustig maakt (tekenen? buiten spelen? muziek 

luisteren?) en sluit in uw adviezen daarop aan.  

□ Verwijs naar mogelijkheden in de buurt voor ontspanning, sociaal contact, financiële 

ondersteuning, etc. 

□ Noem hierbij dat de vrijwilliger van VVN meestal een netwerk heeft hiervoor 


